
Geografům jistě není nutné tuto soutěž 
s dlouhou tradicí představovat. Pro 
studenty středních škol a jejich učitele, 
kteří olympiádu znají spíše z doslechu, 
zde přinášíme nejdůležitější informace. 
Kulatý ročník je totiž dobrým důvodem 
se s touto zajímavou akcí blíže seznámit.

Zeměpisná olympiáda je soutěž pro 
žáky šestých až devátých tříd základních 
a středních škol. Školního kola se může 
zúčastnit každý český žák nebo student, 
kterého ve škole zajímá zeměpis, má zna-
losti o přírodě i lidské společnosti a baví 
ho sledovat dění ve světě i kolem sebe. 

Soutěž se koná ve čtyřech věkových 
kategoriích (A–D). Vítězové školních kol 
postupují do kol okresních a krajských. 
Kategorie C a D pokračují ještě celo-
státním kolem, které se již několik let 

pravidelně koná v dubnu na geografické 
sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy. Dva vítězné týmy celostátního 
kola kategorie D se následně účastní 
dvou mezinárodních soutěží, pořáda-
ných na různých místech celého světa. 

Geografická sekce PřF UK je již šestým 
rokem hlavním organizátorem této 
soutěže. Počínaje letoškem se však 
budou na tvorbě otázek pro kategorie 
A–C podílet i pracovníci z geografických 
pracovišť v Českých Budějovicích, Brně 
a Ústí nad Labem. Praha bude i nadále 
garantem kategorie D a zůstává jí také 
pozice hlavního organizátora. 

Pokud máte zájem načerpat nové 
zkušenosti nad rámec běžné výuky 
zeměpisu, chcete si zasoutěžit či jen 
vyzkoušet, jak obstojíte v konkurenci 

ostatních geografů, neváhejte se do 
soutěže zapojit. Nemalou výhodou pro 
řešitele krajských kol kategorie D je 
možnost odpuštění přijímacích zkoušek 
na většinu geografických studijních 
oborů na českých vysokých školách. 

Veškeré informace o soutěži naleznete 
na adrese www.zemepisnaolympiada.cz. 
Pro učitele zeměpisu je zde mimo jiné 
podrobný návod s informacemi, jak se 
do soutěže zapojit, včetně inspirace pro 
tvorbu otázek na školní kola. Aktuální 
informace a zajímavosti lze nalézt také 
na facebookovém profilu soutěže  
(@zemepisnaolympiada). 

Zeměpisná olympiáda si díky dlouholeté 
tradici, úspěchům českých studentů 
v mezinárodních kolech i zapojení 
mnoha základních a středních škol 
vybudovala pozici kvalitní oborové 
soutěže. Pomáhá nejen k propagaci 
oboru geografie mezi mladými studenty 
a studentkami, ale také k rozvoji jejich 
geografického myšlení a uplatňování 
znalostí v širokém spektru témat. 

Dosud jste se Zeměpisné olympiády 
nezúčastnili? Napravte to! •

Autor studuje nA KAtedře sociální geogrAfie 
A regionálního rozvoje

Zeměpisná olympiáda slaví 20 let
Ve školním roce 2017/18 se uskuteční jubilejní ročník Zeměpisné olympiády. Jakub Jelen

▲ Součástí soutěže je i práce s teodolitem v terénu. Foto Lucie Urbanová
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